
                   

 
 

 Odlet z Prahy. Přílet do Kigali v ranních hodinách. Navštívíme památník genocidy – silný zážitek. Po 
obědě přejezd do národního parku Volcanoes, přenocování v hotýlku v Kinigi (snídaně v ceně). 

 Po snídani přesun k centrále národního parku (Kinigi), představení tradičních rwandských tanečníků 
Intori. Výprava za habituovanými zlatými kočkodany. Kočkodani jsou na lidi zvyklí, neutíkají – výborné 
fotografické možnosti. Tato vzácná zvířata žijí jen ve Rwandě, D. R. Kongu a Burundi. NP Volcanoes je nejlepší 

místo, kde se s nimi můžete setkat. Pozorování kočkodanů je 
časově omezeno na 1 hodinu, poté návrat na centrálu parku. 
Odpoledne návštěva místních Pygmejů, kteří nám zatančí a 
zazpívají. Tito Pygmejové se již asimilovali na tradiční venkovský 
způsob života (neživí se již lovem a sběrem v lesích). Následovat 
bude zajímavá komentovaná procházka vesnicí – na polích 
pohovoříme s místními farmáři, navštívíme je v jejich skromných 
obydlích, odvážní mohou ochutnat jejich každodenní jídlo, 
připravené u nich doma tradičním způsobem. Přenocování 
v hotýlku v Kinigi (snídaně v ceně). 

Alternativa: místo výpravy za zlatými kočkodany lze fakultativně podniknout výpravu za horskými gorilami 
(není zahrnuto v ceně expedice, cena za hodinovou návštěvu horských goril ve Rwandě činí od 1. 6. 2012 
neuvěřitelných 750 USD). 

 Ještě před svítáním vyrazíme do ekoparku Buhanga, kde se pokusíme 
spatřit místní servaly. Žijí zde také obrovské krajty a různé druhy plazů – ráno 
je pro jejich pozorování nejlepší. Návrat do hotýlku na snídani, poté přejezd do 
města Gisenyi. Cestou návštěva věznice Mahoko, kde jsou drženi také vězni 
odsouzení za zločiny během rwandské genocidy v roce 1994. Přenocování 
v hotýlku v Gisenyi (snídaně v ceně). 

 Hned po snídani vyrazíme do 
národního parku Nyungwe Forest. Nyungwe 
Forest je domovem 13 primátů, z nichž 
někteří jsou habituovaní, tedy zvyklí na 
lidskou přítomnost. To nabízí šance na dobré 
fotografické výsledky. Cestou zastavíme 
v městečku Nyanza, kde je muzeum a paláce 
bývalých rwandských králů. Přejezd do 

Murambi – návštěva památníku genocidy. V Murambi bylo v roce 1994 
během jediného týdne zavražděno na 50 tisíc obětí. Dodnes jsou zde 
objevovány nové masové hroby. Příjezd do NP Nyungwe Forest ve večerních 
hodinách. Přenocování v hotýlku (snídaně v ceně). 

 Po snídani se vypravíme 
do pralesa národního parku, k vodopádu Kamiranzovu. Cestou 
zajímavé rostliny – mechy, stromové kapradiny, liány aj. Po 
návratu výprava za habituovanými guerézami ruwenzorskými. 
Místní tlupy čítají až 100 jedinců. U cesty, po níž se budeme 
odpoledne vracet do hotýlku, bývají běžně k vidění také 
kočkodani čepičatí. Tito kočkodani žijí jen ve Rwandě a D. R. 
Kongu. O setkání s těmito primáty se také pokusíme. Přenocování 
v hotýlku (snídaně v ceně). 



 Po snídani přejedeme na hranice do D. R. Konga. Po 
zvládnutí emigračních procedur budeme pokračovat do 
národního parku Kahuzi-Biega. Ten je domovem největšího 
poddruhu gorily – gorily východní (neboli Grauerovy). Za 
těmito lidoopy se vydáme okolo 11. hodiny dopoledne. Cesta 
k nim nebývá náročná, většinou jsou zvířata nalezena do 30 
minut chůze lesem. Setkání s gorilami patří k nejúchvatnějším 
zážitkům vůbec. Pobyt u goril východních je rovněž omezen na 
1 hodinu. V národním parku Kahuzi-Biega je habituovaná 1 
gorilí rodina, čítající celkem 36 členů (vůdčího stříbrohřbetého 
samce, 17 samic a 18 mláďat). Takto velká gorilí skupina nemá 

jinde obdoby. Fantastické možnosti pozorování a fotografování těchto majestátních zvířat. Po setkání 
s gorilami se přesuneme do výzkumného centra Lwiro, kde navštívíme moderní záchrannou stanici pro 
šimpanze. Pozorování a fotografování šimpanzů ve volné přírodě je velmi obtížné, často dokonce neúspěšné. 
Ve Lwiru si tyto lidoopy můžeme prohlédnout lépe – vrchol dne v podobě setkání s východními gorilami však 
dnes již nic nepředčí… Přejezd do města Bukavu, přenocování v hotýlku (snídaně v ceně). 

 Po snídani přesun do přístavu, rychlolodí přejezd do 
města Goma. Goma leží na úpatí činné sopky Nyiragongo, 
která naposledy chrlila lávu v roce 2002. Láva tehdy 
nevytékala z kráteru sopky, ale začala se drát na povrch přímo 
na kraji Gomy. Zemřelo několik set lidí. Goma je také město 
uprchlíků z různých válkou postižených míst provincií Severní 
a Jižní Kivu. Je to město snad s největším počtem zahraničních 
humanitárních organizací a počtem „mírotvůrců“ OSN. Po 
obědě komentovaná prohlídka Gomy – velmi silný zážitek! 
Návštěva místního sirotčince. Dle časových možností návštěva 
trhů se suvenýry. Přenocování v hotýlku v Gomě (snídaně v ceně). 

 Po snídani přesun na centrálu národního parku Virunga. Říká se, že pokud by měl člověk navštívit jen 
jeden jediný africký park, měla by to být právě Virunga. Tento den vystoupíme na vrchol sopky Nyiragongo, 
unikátní svým jezerem žhavé lávy, které lze dobře vidět především v noci. Výstup trvá asi 6 hodin. Přenocování 
v chatkách na vrcholu sopky (plná penze v ceně). 

 Po snídani a posledních rozhledech z kráteru zahájíme sestup. Návrat na centrálu parku a poté do 
Gomy. Přesun na letiště, přelet severně do Beni. Přesun do vesnice Ishango na břehu Edwardova jezera a řeky 
Semliki – výchozí bod pro pozorování hrochů a další fauny. Přenocování v hotýlku (plná penze v ceně). 
V tomto hotýlku není k dispozici tekoucí voda – personál připraví teplou vodu do kýblu. 

 Po snídani vyjížďka lodí po řece Semliky – k vidění jsou zde hroši, 
krokodýli, sloni, mnoho druhů vodního ptactva. Po obědě přejezd do severní 
centrály národního parku Virunga, do vesnice Mutsora. Přenocování v hotýlku 
v Mutsora (plná penze v ceně). V tomto hotýlku není k dispozici tekoucí voda 
voda – personál připraví teplou vodu do kýblu. 

 Pochod pohořím Rwenzori. Unikátní afroalpinská 
vegetace – stromové starčeky a obří lobélie. Neuvěřitelná krajina jako 
z pravěku! Výhledy na zasněžené horské vrcholy, romantická horská jezera. 
Spát budeme v místních chatkách či zapůjčených stanech (v ceně včetně 
karimatek a spacích pytlů). Nosiči a plná penze v ceně. 

 Návrat do Beni. Poté pokračujeme na východ do lesa Ituri – cíle 
dnešního dne bude Epulu, záchranné a chovné centrum pro konžského 
endemického kopytníka – okapi. Přenocování v místním hotýlku. Plná penze 
v ceně. 



 Po snídani prohlídka záchranného centra pro okapi. Po obědě vyrazíme hluboko do konžského pralesa 
Ituri k opravdovým Pygmejům žijícím tradičním způsobem života (lovci a sběrači). Večer strávený v jejich osadě 
– společný večer u ohně, tradiční zpěvy a tance Pygmejů. Zatímco budou Pygmejové pokuřovat marihuanu, 

vyslechneme si dobrodružné příběhy z jejich loveckých výprav. 
Přenocování ve stanech uprostřed lesa u Pygmejů (plná penze 
v ceně). 

 Po snídani se s Pygmeji vydáme do pralesa, abychom se 
zúčastnili lovu jejich tradičním způsobem. Ukáží nám své lovecké 
techniky. Večer strávený v jejich osadě obdobně jako předešlý 
den – zpěvy, tance, povídání. Přenocování ve stanech (plná penze 
v ceně). 

 Tento den strávíme celý na cestě. Po snídani návrat do Epulu, kde budeme mít oběd. Poté 
pokračujeme do města Kisangani na břehu řeky Kongo. Příjezd do Kisangani ve večerních hodinách. 
Přenocování v hotýlku (snídaně v ceně). 

 Po snídani navštívíme peřeje a vodopády Wagenia. Hlavní atrakcí jsou zde 
především místní rybáři, lovící ryby do proutěných košů způsobem, který se 
nezměnil po více než 130 let. Návštěva malé zoo v Kisangani. Krátká projížďka lodí 
po řece Kongo – pozorování místních obyvatel při jejich každodenních aktivitác  h. 
Přenocování v hotýlku v Kisangani (snídaně v ceně). 

 Tento den strávíme celý na cestě. Po snídani přesun na letiště – letecky 
zpět do Gomy. Přesun autem z Gomy do Kigali. Přenocování v hotýlku v Kigali 
(snídaně v ceně). 

 Dle časových možností návštěva trhů k dokoupení suvenýrů, přesun na 
letiště, odlet domů.   


